Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Medlemsbrev nr 5/2022

Årets Labrador
Årets Labrador 2022

Vi kommer att utse Årets
Labrador 2022 på årsmötet
den 11/2 2023.

Skicka in alla era tävlingsmeriter, både officiella och inofficiella, i alla grenar
som ni fått under 2022.
Allt från rallylydnad, agility, NW, utställning till jaktprov och viltspår. Alla
meriter räknas!
Skriv även en motivering varför just din hund ska vinna.
Ta gärna med om den på något sätt bidragit till något förutom en
tävlingsmerit,
tex blodgivare, terapihund, besökshund mm

Vi vill ha era tävlingsbidrag senast den 5/1 2023.
Skicka era bidrag till utb@lrko.se

Fina priser finns att vinna.

Juryns beslut går ej att överklaga.

LRK/Östra region
inbjuder i till
Funktionsbeskrivning Retriever (FB-R)
Lördagen den 7 maj 2022 i Vaxholms trakten
FB-R – en ordinarie SSRK verksamhet som stambokförs på SKK
Hunddata/Avelsdata.

Retrieverns ursprungliga egenskaper har gjort att de tillhör de mest populära
raserna i vårt land. Den är både en härlig familjemedlem och med sina
ursprungliga jaktliga egenskaper har den också en stor arbetskapacitet.
Egenskaper som är viktiga att bevara för framtiden.
Som retrieverägare kan du få en beskrivning av dessa specifika egenskaper
utan att din hund behöver vara jakttränad. Egenskaperna belyses i elva olika
moment såsom apporteringslust, uthållighet, problemlösning, vilthantering
m.fl.
Ägare eller förare ska vara medlem i SSRK eller i en SSRK-ansluten rasklubb
t ex Labradorklubben. Det fordras inga förberedelser och det finns inga större
krav på att din hund ska vara lydig, men måste om så behövs kunna kallas in.
Du som hundägare behöver inte ha några förkunskaper och du får hela tiden
hjälp och instruktioner av en testledare om hur du ska gå till väga vid varje
moment. Om du som uppfödare och/eller hanhundsägare vill samla valpar ur
en eller flera kullar för en träff är det ett ypperligt tillfälle att samtidigt anordna
en beskrivning. SSRK:s avdelningar och Rasklubbar är arrangör för
beskrivningar. Mer och utförlig information, jämte reportage, finns att läsa på
SSRK:s webbsida, www.ssrk.se.
Beskrivare: Gunilla Lefwerth
Hund ska ha uppnått 12 månaders ålder. Det finns ingen övre åldersgräns.
Den ska vara ID-märkt och vaccinerad.
Vi väl gärna se många Labradorer, men i mån av plats är övriga
retrieverägare varmt välkomna att anmäla!
Vi fortsätter hålla avstånd och vara rädda om varandra.
Anmälan sker via mejl till ordf@lrko.se
Uppge hundens registreringsnamn, registreringsnummer, chipnummer, ras,
kön, födelsedatum, uppfödare, ägare, bostadsort, mobilnummer, e-postadress
samt medlemsnummer i Labradorklubben eller SSRK.
Frågor/ Ingegerd 070-770 25 35 eller Gunilla 070-687 76 49
Avgift 390:- sätts in på LRK/Ö:s pg 51 04 62-5 ange namn, FB-R och datum
för aktiviteten i betalningen.
Anmälan och betalning senast 30/4
PM , katalog samt vägbeskrivning kommer mailas ut.

För dig som är nybörjare i apportering anordnar
LRKÖ:
Lilla Dummyjakten i
Kulla-Brunna i Örsundsbro
Den 22 maj 2022
Tävlingen är en ”Workingtest” med 5 rutor och med olika uppgifter och
”domare” på varje, men utan skott. Du väljer själv svårighetsgrad utifrån vad
du och din hund kan och vill.
Det kommer att vara 2 klasser. Unghunds klass för hundar mellan 9-24
månader och en nybörjarklass för hundar som är över 24 månader.
Alla Labrador Retriever som tidigare inte har ställt upp i ett WT eller som
aldrig fått mer än 50 poäng är välkomna att delta i Lilla Dummyjakten.
Tävlingen är öppen endast för Labradorer. Medlemmar i LRK har företräde
Avgift: Medlem 250:- icke medlem 300:Sista anmälnings och betalningsdag är den 6 maj. Har du inte betalat den
6 maj tas din anmälan bort.
Tveka inte anmäl dig idag – det blir skoj och lärorikt!
Anmäl dig på nedanstående länk:
Har du frågor kontakta Gun Åkerblom 0708-382634
Välkomna!
Anmälningslänk

Labbeträff
Upplands Väsby
Datum: Söndagen 8/5
Tid: 9:30-11:00
Plats: Hundhagen på Stockholms Hundsportcentrum i
Upplands Väsby
Kostnad: 40 kr
Anmälan sker till sekr@lrko.se
Betalning: PG: 51 04 62-5 eller swisha till 123 114 90 46 (märk betalningen
med "Labbeträff")
Vi träffas och går en promenad med hundarna i koppel, så att både dom och
vi får bekanta oss lite med varandra. Sen går vi till hundhagen där vi släpper
hundarna för lek och bus.

Hundrastgården är på hela 15 000 m2, det är blandad terräng med såväl
öppna gräsytor och ett skogsparti.
Löptikar, valpar och hundar som inte kan föra sig i sociala sammanhang får
stanna hemma.
Alla deltagande hundar ska vara vaccinerade och friska.

Vi är glada att kunna erbjuda B-provs kurser för
Anita Norrblom!
Passa på anmäl dig idag. Antalet platser är begränsat!

B-provskurser på tre olika nivåer för Anita Norrblom.
Plats MRI Hund, Kromsta Grillby.
Varje kurs omfattar två tillfällen med ett par veckors mellanrum för egen
träning.
Skott används.
Max sex deltagare per kurs.

Nivå 1, mot Nybörjarklass NKL. Kursen går på vilt.
Genomgång av regler och anvisningar för B-prov.
Vi jobbar med de moment som ingår i NKL både på land och vatten.
Förkunskaper: hunden ska apportera vilt och får inte vara skottberörd.
Datum: 26/7 och 9/8
Tid: 17:00 – ca 20:00
Kostnad: 1.600:Nivå 2, mot Öppenklass ÖKL. Kursen går på vilt.
Vi jobbar med de moment som ingår i ÖKL både på land och vatten.
Hundarna arbetar i par.
Förkunskaper: Första pris/Excellent i NKL.
Datum: 28/7 och 11/8
Tid: 17:00 – ca 20:00
Kostnad: 1.600: ivå 3, mot Elitklass EKL. Kursen går på dummies.
N
Vi jobbar med de moment som ingår i EKL både på land och vatten.
Hundarna arbetar i par.
Förkunskaper: Första pris/Excellent i ÖKL.
Datum: 2/8 och 16/8.
Tid: 17:00 – ca 20:00
Kostnad: 1.600:Anmälan sker genom att maila ditt namn, telefonnummer och vilken nivå du
önskar delta på till gunakerblom1@gmail.com Om du har kommit med på
kursen kommer du att få en bekräftelse och ombeds då att betala in
kursavgiften 1.600:-. Anmälan är bindande.

"Sedan ett antal år tillbaka arbetar jag
med jaktkurser och träningar för
retriever. Startade kursverksamheten
på hobbynivå i mitten på nittiotalet för
att 2004 göra det till min
heltidssysselsättning. Ett par år
tidigare, 2002, blev jag auktoriserad
som jaktprovsdomare för retriever.
Föder upp jaktavlad labrador under

Anita Norrblom

kennelprefixet Thorsvi, första kullen
såg dagens ljus 1999 och till dags dato
har vi fött upp 24 kullar.
I skrivande stund består hushållet,
förutom maken Jörgen, av sex
labradorer och två strävhåriga taxar.
Mina egna hundar tränas en hel del,
startar på prov/tävlingar samt
apporterar på and- och fältfågeljakter
under säsong."

Labradorklubben kommer tillsammans med
Goldenklubben och Flatteklubben att genomföra:
Bogesund Retriever Event!
En dag för hela familjen där alla intäkter går till Ukraina.
För dig med djur, natur och jaktintresse erbjuder vi flertal aktiviteter. Bogesund
ligger i en vacker miljö där vi träffas och umgås under en hel dag. Vi erbjuder
en rolig lektävling med enkel bedömning. Här har ni tillfället att träffa
likasinnade för att titta på och diskutera hundar. Alla kan delta oavsett
erfarenhet, då det finns tre nivåer på uppgifter som ni kan välja mellan (lätt,
medel eller svår). Jägarförbundet har öppet hus den här dagen och kommer
erbjuda flera aktiviteter, prova på viltspår och prova på skytte är några av
dem. Det blir en heldag för dig, hunden och familjen.
Dagen kommer innehålla:
Lektävling för retrievers med jaktlig inriktning (både 3 manna lag och
singel)
Tipspromenad
Aktiviteter från Jägarförbundet som har öppet hus
Lotterier
Lunch grillad viltburgare + dricka 60kr
Presentation av Jägarexamen
Lektävling för retrievers med jaktlig inriktning
Ni kan välja att vara ett lag på tre ekipage eller om du vill starta individuellt.

Deltagarna går en vacker naturstig med olika stationer runt Bogesunds
gården. På varje station skall du och din hund utföra en uppgift och du väljer
om du vill ha lätt, medel eller svår uppgift. Svår uppgift ger mest poäng.
Reglerna för varje uppgift kommer att presenteras av stationsvärden.
Det kommer att skjutas med tomma skott på vissa stationer vilket gör att det
blir en riktig jaktkänsla. På stationerna finns det en stationsvärd (ej domare)
som noterar poäng och att du följer reglerna. Vissa uppgifter kommer vara på
tid.
Pris till de 3 individuella ekipagen med högst poäng
Pris till de 3 lagen som samlar ihop högst poäng
En start per hund och ni väljer om ni vill vara i lag eller individuellt. Lagen får
ni sätta ihop hur ni vill, max tre ekipage/lag.
Kostnad: lektävling: 350kr/ekipage
Tid: Första start kl.9.00
Anmälan: till lektävlingarna gör ni via länken härnedan.
PM kommer att skickas ut via mail en vecka innan där du får mer information
om din start på lektävlingen
Inregistrering sker vid Bogesunds Jaktgård från kl.8.30
Självklart är du välkommen som publik och heja på. Du kan köpa lunch,
viltburgare + dricka till en kostnad av 60 kr som du betalar på plats med
swish. Föranmäl gärna att du tänker komma för planeringens skull.
Vi hoppas på en trevlig dag tillsammans med våra härliga hundar där vi
tillsammans gör en insats för att hjälpa Ukraina. Pengarna från den här dagen
kommer gå till Läkare Utan Gränser och till UNHCR och kommer redovisas på
vår Facebook sida Bogesund Retriever Event, samt klubbarnas respektive
hemsidor
Välkomna till Bogesund den 6 juni!
Anmälan till Bogesund Retriever
event den 6 juni

Labradorklubben Östras jaktkommitté planerar för kommande aktiviteter
2022:
B-prov
NKL 27–28 augusti samt ÖKL 8–9 oktober varav funktionärsprov 28 aug och
9 okt.
Workingtest
10 september i samband med Labbefesten.
Mer info om dessa kommer ni att hitta på vår hemsida: www.lrko.se

Välkomna!!!

Ansvarig för medlemsbrevet: Håkan Barklund, LRK/Östra E-post infoansv@lrko.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

